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আল-লাইখ আল্লামা নাসর ইবনু ামাদ আ-ফাাদ ফাক্কাল্লাহু আরা বলনঃ 

শুলন রাখুন আমার মুসম ভাইলেরা, অসিকাাংল আসমরা দুঃখজনকভালব 

তাকসফলরর বলেলে গুরুত্বপূর্ণ যয মূনীসত এলতাসদন জানলতন না, তা  যয 

বযসি এমন যকান কাজ কলর যা তালক ইালমর গণ্ডী যেলক যবর কলর যদে – 

য কখলনা লাকলদর একজন লত পালর না। কারর্ লাকরা যয কুফর বা 

সলরকই করুক না যকন, তালদর তাকসফর করা ল আকাল যভলে পড়া এবাং 

পবণতমাা ধ্বল পড়ার মলতা অবস্থা লব। 

লাকলদর তাকসফলরর বযাপালর এ অতযন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দুসি মূনীসতর 

উপর সভসি কলর গলড় উলেল ঃ 

১)  যখন যকান লালকর যকান কাজ কুফর বা সলরক আকবর বার বযাপালর 

কুরআন-াসদ যেলক স্পষ্ট দী পাো যাে, তখন ে তাউসে (বযাখযা 

করা) করার মািযলম অেবা ই দসলক মানুখ (রসত) াবযস্ত করার যেষ্টার 

মািযলম তাকসফরলক এসড়লে যযলত লব। 

২) লাকলদর যসদ এমন যকান কাজ কলর, যয কাজ ইাম সবনষ্টকারী বার 

বযাপালর ইজমা’ আল , তাল এমন ব ইজমা’যক ভু িলর সনলত লব। 

ইসতপূলবণ যয সবলে ইজমা’ স , যখালন ইখসতাফ আসবষ্কৃত লব। যযলতু 

কাজিা লাক কলরল । 

আর বতণমান মলে যালদর “ইলমর বযাপালর প্রসদ্ধ” গর্য করা ে, তারা 

পলরর এই মূনীসত দসুির বযাপালর ঐকযমলত যপ ৌঁল ল ন। আর যারা 

“অল্পবেস্ক” এবাং “যবাকার স্বলগণ বা কলর” (ুফাা’-উ-আাম)- তারাই 

যকব এ গুরুত্বপূর্ণ মূনীসত দসুির বযাপালর অজ্ঞ। এই মূনীসতর বযাপালর দী 

পাো যগল  কুরআলনর আোত, লারঈ মূনীসত এবাং ন যেলক প্রমার্ 

আরলর্র (আ-ইসস্তকরা’) মািযলম। 
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কুরআন যেলক দস - 

লাকলদর তাকসফর করার বযাপালর “ইলমর বযাপালর প্রসদ্ধ” আসমলদর 

ইজমা োকা পলরর দুসি মূনীসতর বযাপালর কুরআন যেলক দী , সনলজর 

অনুারীলদর প্রসত সফরাউন যা বলস , যয বযাপালর আল্লা আমালদর 

জাসনলেল ন - 

“সফরাউন ব, আসম যা বুসি, যতামালদরলক তাই যবািাই, আর আসম 

যতামালদরলক মেলর পেই যদখাই।“ [৪০:২৯] 

একসি অনযতম উুী মূনীসত এই যয, সনসদণষ্ট বা সবলল অবস্থার বদল 

আোলতর ািারর্ (আম) অেণলক গুরুত্ব যদো লব। ুতরাাং যসদ এ কোসি 

মুার আাইস াাম মেকার সফরাউন বলস , তোসপ বতণমান মলের 

ক লাক-সফরাউনলদর জনয এসি প্রলযাজয লব। যযলতু বতণমালনর এ 

লালকরা সনলজরা যা সেক মলন কলর যিা  াড়া অনুারীলদর অনয সক  ু

যবািাে না। আর এই লালকরা তালদর অনুারীলদর যকব “মেলর পেই 

যদখাে”। 

তাই আমরা যসদ ুস্পষ্ট দী অেবা এবাং ইজমা’র সভসিলত তালদর তাকসফর 

কসর, তলব যিা লব সফরাউলনর এই কোর সবপরীত, “যকব মাত্র আসমই 

যতামালদর মেলর পে যদখাই” – যযলতু সফরাউলনর মলতাই বতণমালনর 

লাকরা সবশ্বা কলর যয তারাই মানুলক “মেলর পে” যদখাে। আর এবই 

দৃলযমান, যাসর। 

লারঈ’ মূনীসতর আলালক দস - 

লারঈ’ মূনীসতর আলালক লাকলদর তাকসফর করার বযাপালর পলরর 

মূনীসত দুসির বযাপালর দী ঃ 
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“ইলমর বযাপালর প্রসদ্ধ” আসমলদর ইজমা আল  এমন একসি ুপসরসেত 

লারঈ’ মূনীসত  – “বড়লদর বুি এবাং অসভজ্ঞতা যবসল”। 

দীমূ (ইসস্তকরা’) এিাই বল যয সক ু সক ু কাজ এমন যয তা বযাসিলক 

ইাম যেলক খাসরজ কলর যদে, এবাং এ বযাপালর ইজমা’ আল । সকন্তু, যসদ 

লাক এইব কালজর (ঈমান সবধ্বাংী কাজ) যকান একসি কলর োলক, তখন 

ইসতপূলবণ ইজমা’ োকা এ সবলে সেন্তা-গলবর্া োৎ আমালদর একাসিক মত বা 

ইখসতালফর ন্ধান যদে। 

এর দুসি উদারর্ সনলে যদো - 

প্রেম উদারর্ - ইবলন াযম, ইবলন কাসর এবাং অনযানযরা বলল ন, আইন 

প্রর্েন  সলরক এবাং একজন মানু এসি করার মািযলম মুরতাদ লে যাে, এ 

বযাপালর ইজমা’ আল । সকন্তু যখন লাকরা ইালমর এই মূনীসত ভে কলর, 

তখন তারা মুরতাদ গর্য লব সক লবনা - োৎ য বযাপালর দুসি মত, দ্বৈতনীসত 

দাৌঁসড়লে যাে। 

সৈতীে উদারর্ - যয বযসি মুসমলদর সবরুলদ্ধ কাসফরলদর াাযয-ােতা 

কলর, তার কুফলরর বযাপালর ইবন বায, ইবন হুমাইদ এবাং অনযানযলদর ইজমা’ 

আল । সকন্তু যখন লাক এই কুফর কলর, তখন লাক কাসফর লব সক লব না-

য বযাপালর োৎ দুসি মত এল যাে। 

রকাসর-দরবারী আসমলদর মলত, এগুলা  ািারর্ মূনীসত যা আপনালক 

মাসড়র দাৌঁত সদলে কামলড় িলর োকলত লব। 

বযসতক্রমঃ 

অবগত যান, আল্লা আপনার পর রম করুন, দরবারী লাইখলদর এই 

মূনীসতর সক ু বযসতক্রম ে। আপসন যসদ এ বযসতক্রলমর বযাপালর না জালনন, 

তাল সবভ্রাসন্ত এবাং স্বসবলরাসিতাে পলড় যালবন। বযসতক্রমসি , লাকরা যসদ 
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ইমান সবধ্বাংী যকান কাজ কলর যকব তখনই পলরর মূনীসতগুলা প্রলযাজয 

লব (অেণাৎ তার পর তাকসফর করা লব না)।  সকন্তু তারা যসদ জাসতাংলঘর 

যকান মূনীসত ভে কলর, তাল তালদর আর যকান রক্ষা নাই, তখন আর এ 

মূনীসত দুলিা কাযণকর লব না, তখন তারা কাসফর-মুরতাদ লে যালব। 

এর একসি উদারর্  াদ্দাম হুাইন। যতসদন য জাসতাংলঘর আইন যমলন 

েলস , ততসদন বাে-ইজম, মাজতন্ত্র, জাতীেতাবাদ, মানবরসেত আইন, 

গর্তযা – ইতযাসদ সনলে যকান মযাই স  না। বরাং তালক “প্রালেযর 

ৈাররক্ষী”, “ম্মাসনত যযাদ্ধা”, এমনসক “যুলগর াাহুসদ্দন আইেূবী” পযণন্ত 

বা লেল । সকন্তু যখন য জাসতাংলঘর একসি মূনীসত ভে কলর কুলেত 

আক্রমর্ কলর ব – নাউযুসবল্লা! -  তখন য আর মাুম োকলা না, য 

যদাী লে যগ। য কাসফর, মরুতালদ পসরর্ত । তালক কাসফর, মুরতাদ, 

বাসেস্ট, মাজতন্ত্রী এবাং জালম স্বাবযস্ত করা । অতএব, রকাসর-দরবারী 

আসমলদর মত অনুযােী এই বযসতক্রমসি ভালাভালব অনুিাবন করার যেষ্টা 

করুন। 


